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POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR PRIMCOM S.A. 

I. ASPECTE GENERALE DESPRE SOCIETATE 

Societatea PRIMCOM S.A. a fost fondată în anul 1991 prin preluarea patrimoniului fostei intreprinderi 
de stat Alimentara 1,  ca urmare a reorganizarii acesteia in societate comerciala, in baza art.18-22 din 
Legea nr.15/1990, prin Decizia nr. 1071/09.11.1990 emisă  de Primaria Municipiului Bucuresti.  In 
cursul anului 2012 societatea a fuzionat prin absorbtie cu alte doua societati: Delfincom SA si Prestari 
Servicii SA. 

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea si subinchirierea activelor proprii sau 
inchiriate. In momentul de fata societatea are in portofoliu 18 spatii comerciale, 1 teren construibil si 
terenuri, in cota indivize, aferente unor cladiri vandute.  

 

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale PRIMCOM S.A. cu 
privire la conducerea societății, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentei politici de 
remunerare. 

Eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru 
externalizarea unor activități nu intră sub incidența prezentei politici de remunerare. De asemenea, 
decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu se consideră 
remunerație în sensul prezentei politici. 

Politica de remunerare a conducătorilor PRIMCOM S.A. este aprobată de Consiliul de Administrație al 
societății, este supusă aprobării acționarilor societății și corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, 
valorilor și intereselor societății. 

Politica de remunerare respectă prevederile legislației muncii. 

Definiții 

conducător - orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului 
unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, 
în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există 
această funcție, directorul general adjunct. 

remunerație fixă - formă de plată sau indemnizație achitată de societate fără luarea în considerare a unor 
criterii de performanță. 

remunerație variabilă - formă de plată sau indemnizație adițională achitată de societate cu luarea în 
considerare a unor criterii de performanță. 

II. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII 

Societatea PRIMCOM S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni și este administrată în 
sistem unitar, de către un consiliu de administrație, format din 3 membri. Capitalul social este de 
145.030,60 lei și este împărțit în 1.450.306 acțiuni nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 
0,1 lei/acțiune, emise în formă dematerializată.  

La data aprobării prezentei politici societatea nu are sucursale, dar are un punct de lucru și un număr 
efectiv de 3 salariați dintre care unul cu norma intreaga si doi cu norma redusa. 

Acțiunile societății sunt listate pe Bursa de Valori București, în categoria AeRO Standard, începând cu 
data de 2015. Evidența acțiunilor societății este ținută de către Depozitarul Central S.A. 

Conform definiției prezentate mai sus, conducătorii societății sunt: membrii Consiliului de Administrație 
si Directorul General. 
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III. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII 

Orice remunerație se poate împărți în: 

- remunerație fixă (plăți sau indemnizații fără luarea în considerare a unor criterii de performanță); 
- remunerație variabilă (plăți sau indemnizații adiționale în funcție de performanță sau, în anumite 

cazuri, alte criterii contractuale). 

Plățile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a PRIMCOM S.A., sunt excluse din această 
definiție a remunerației (de exemplu tichete de masă, acces la telefonia mobilă, prime de sărbători și alte 
asemenea). 

În situațiile în care persoanele vizate de prezenta politică dețin și acțiuni emise de Societate, plata 
drepturilor acestora izvorâte din calitatea de acționar nu sunt considerate remunerație și nu se supun 
regulilor referitoare la remunerarea conducătorilor PRIMCOM S.A. 

IV.I. Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății 

Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al PRIMCOM S.A. este fixată de Adunarea 
Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a 
actului constitutiv al societății și se menține pe toată durata mandatului administratorilor, în cazul în care 
nu se aprobă altfel. În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va ține cont, exclusiv, de factori 
precum timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de 
administrație și alți asemenea factori care nu depind de și nu au în vedere rezultatele și performanțele 
societății. Valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși 
limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor/prin actul constitutiv. 

Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate și 
efectuate de administratori în interesul și în scopul exercitării mandatului de administrator. 

IV.II. Structura remunerației directorilor societății 

Remunerațiile directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de 
Administrație va asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice 
funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure 
creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi. La stabilirea 
remunerațiilor se poate ține seama și de nivelul remunerațiilor practicate în domeniul în care activează 
societatea, pentru a se asigura competitivitatea pe piața muncii și pentru a se putea atrage și menține 
personal de o înaltă pregătire profesională. 

Componenta fixă a remunerației este stabilită ținând cont de principii economice solide, cu luarea în 
considerare a naturii și a complexității activităților desfășurate de persoanele respective, precum și a 
competențelor și responsabilităților asumate prin ocuparea respectivelor funcții de conducere. 

În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va avea la bază o evaluare care combină evaluarea 
performanțelor individuale cu rezultate generale ale PRIMCOM S.A. Toate remunerațiile directorilor 
trebuie să se încadreze în limitele generale ale remunerațiilor și ale bugetului aprobate de către Adunarea 
Generală a Acționarilor la PRIMCOM S.A. 

Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei politici cheltuielile decontate de societate și efectuate 
de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul societății 

 

Politica de remunerare se supune votului în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia 
fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani. 

 

Președintele Consiliului de Administrație al PRIMCOM S.A., 

Nichiforov Andrei 


